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Op een grootformaat van drie bij drie meter knallen de woorden van nederbeat-hit 
Ma Bella Amie straks van een blinde muur in de Delftse Olofsbuurt. 
De geveltekst is een eerbetoon aan de Tee-Set en andere beroemde popbands 
die groot werden in Delft. Gitarist Polle Eduard is enthousiast: ,,Dit is geweldig 
leuk, dit verdienen ook alle Tee-Set-leden en wijlen zanger Peter Tetteroo in het 
bijzonder .”
Maar liefst acht-en-twintig top-40 hits bevat het oeuvre van de band. De nummer 
één hit was “She likes weeds” en de internationale bestseller was natuurlijk 
“Ma belle amie”. Het refrein zit in menig geheugen gegrift: Ma belle amie, you 
were a child of the sun and the sky, and the deep blue see. Een prachtige tekst 
die gebruikt gaat worden om een blinde zijgevel in de Warmoezierstraat/hoek 
Buitenwatersloot te verfraaien.    
Niet alleen een eervolle geveltekst maar ook is er het initiatief om een Tee-
Set-afbeelding op het elektriciteitshuisje te plaatsen, midden op het Hugo de 
Grootplein. Er wordt gebruikt gemaakt van een jaren sixties-foto van de eerste 
Tee-Set formatie met alle vijf Delftse muzikanten van toen: Polle Eduard, Gerard 
Romeyn, Robbie Plazier, Carry Janssen en natuurlijk frontman Peter Tetteroo. 
Gaat het lukken? Natuurlijk met dank aan alle oud-fans die zich een slag in de 
rondte gaan werken om de herinnering aan de glorietijd van de Tee-Set levend te 
houden 
De BVOW doet alvast een beroep 
op u om vooruit op de crowdfunding 
actie een bijdrage te storten op onze 
bankrekening NL16 RABO 0319 4211 
55 tnv. Belangenvereniging Olofsbuurt-
Westerkwartier onder vermelding van 
T-set monument. Het ontvangen bedrag 
wordt rechtstreeks doorgestort naar de 
crowdfunding.

Harry van Adrichem,
 Penningmeester 

Delftse beathelden uit de sixties krijgen een eerbetoon op formaat

Beste buurtbewoners,

In de afgelopen jaren organiseren we regelmatig inloopavonden met diverse punten die spelen in onze wijk. Daar 
nodigen we dan sprekers met ervaring voor uit en u kunt vragen stellen en voorstellen doen.
Deze avonden lenen zich prima voor discussie over alles wat in de wijk speelt. En dat is best veel.
De avonden werden de laatste jaren druk bezocht en er werd zelfs om extra avonden gevraagd.
Nu in Coronatijd lukt het ons helaas niet om deze avonden in de Wending te organiseren. We dachten dat dit 
kortdurend zou zijn, maar helaas lijkt dat niet waar. 
Ook een idee om een meeting in het Wilhelminapark te organiseren zal ten gevolge van de verhevigde 
coronabesmettingen niet lukken.
Als bestuur hebben we nu het plan om de informatie die we over willen brengen op een filmpje te zetten en dat 
filmpje kunt u binnenkort zien op onze website. 
Wij hopen dat velen de weg naar de website (https://www.bvowd.nl/) dan ook gaan vinden en eventueel een 
reactie terugsturen. We willen zeker niet dat alle activiteit stil ligt maar het is best lastig om  in deze tijd een goede 
vorm voor overdragen van de activiteiten voortgang te vinden.
Martine Venema.

Het bestuur van de BVOW

Aan alle bewoners van onze wijk!

Aan de bewoners van 
Olofsbuurt en 
Westerkwartier

Acties van het bestuur van de BVOW van 
de afgelopen periode.
Ondanks de beperkingen in deze 
Coronatijd heeft de BVOW zich intensief 
bemoeid met de parkeertransitie. Een 
heuze demonstratie op de Markt was er 
zelfs nodig om ons te verzetten tegen de 
invoering van het mix-parkeren in onze 
wijk.
Na de demonstratie hebben wij een 
uitnodiging ontvangen van wethouder 
mevr. Martina Huijsmans en zijn wij 
met haar in gesprek geweest over de 
parkeertransitie.
We hebben gereageerd met punten in te 
sturen over het mobiliteitsplan, en zijn 
aanwezig geweest bij diverse digitale 
meetings.
Ook is er uitgebreid contact met de 
projectleider van de rioleringsvernieuwing 
en we merken dat ook de 
gemeenteambtenaren van Avalex zich 
hierbij hebben aangesloten om overleg te 
plegen als de straat open gaat.
Dat is prettig, dan zijn er hopelijk meer 
problemen te tekkelen als uw straat open 
ligt. Heeft u ook gereageerd op de brief 
van de projectleider van de riolering. Alle 
reacties zijn ondertussen doorgenomen 
door de projectleider en uw ideeën 
worden meegenomen in de laatste 
ontwerpfase.

Martine Venema

Acties van het Bestuur
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De BVOW en individuele belangen-
behartiging. 

Het kan zomaar zijn dat u problemen 
ondervindt in uw woonsituatie in 
onze wijk. Dat kan op het gebied 
zijn van het ophalen van het vuil, de 
studentenoverlast, (fiets-)parkeren, 
groenvoorzieningen, toegankelijkheid,  
etc.

U kunt dan eventueel bij een van 
de bestuursleden van de BVOW 
aankloppen voor advies. Of ons mailen 
op secretaris@bvowd.nl of via het 
contactformulier op onze website. Wij 
horen van meerdere bewoners uit de 
wijk diverse problemen en mogelijk 
bent u niet de eerste met uw probleem. 
Vaak kunnen wij u wat verder helpen 
met een naam, een suggestie hoe 
het op te lossen. Daarnaast zijn wij 
als belangenvereniging mogelijk ook 
al bezig met het overkoepelende 
probleem.

Een gesprek kan verhelderend zijn. 

Een specifiek en/of persoonlijk 
probleem oplossen voor u doen we 
echter niet! Wij gaan niet bellen of een 
brief schrijven voor een individueel 
probleem. Als u daarop hoopt kan u 
teleurgesteld worden! 
Wanneer wij meerdere gelijkwaardige 
problemen hebben ontvangen bundelen 
we deze wel en zullen we contacten 
onderling leggen indien dat gewenst is. 

Schroom niet ons om advies te vragen. 
Het helpt ons ook beter inzicht te 
krijgen wat er zoal speelt in onze wijk.

Martine Venema, Voorzitter 
David van Prooijen, Secretaris

Belangenbehartiging

Het bestuur bestaat uit: 
Martine Venema (voorzitter), 
Harry van Adrichem (penningmeester), 
David van Prooijen (secretaris),
Marnix Hofland-Mol (grondwater)
Julian Gommers (bestuurslid)

Wil jij ons helpen? Mail ons!

 Bestuur 
De inzet en activiteiten van de BVOW wordt gedaan door vrijwilligers en we werken 
zo prijsbewust mogelijk. Uw lidmaatschap blijft nodig voor draagkracht en financiële 
armslag. Wilt u dat wij ons blijven inzetten en wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? 
Word dan dan nu lid!
Ja, ik word lid van de BVOW en maak 5 euro over op bankrekening 
NL16 RABO 0319 4211 55 t.a.v. Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier 
onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer. 
Dit strookje inleveren bij de secretaris: 
Paxlaan 38 te Delft, of meld u aan via het formulier op onze website:
https://www.bvowd.nl/
Naam :                                                                           
Adres :
Telefoon :
e-mailadres :
Handtekening :

Lid worden ?

Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier. 
Contact secretaris: 
t.a.v.  David van Prooijen, Paxlaan 38, 2613GE 
secretaris@bvowd.nl, 

Oplage nieuwsbrief 3.200. 
Gedrukt bij Drukkerij Tan Heck te Delft.

Opmaak: David van Prooijen

In de vorige nieuwsbrief heb ik al melding gemaakt van het bestaan van het Platform 
Energietransitie Delft en het Energieloket van de gemeente Delft. Beide initiatieven 
hebben niet stilgestaan en beginnen duidelijk vorm te krijgen om samen werk te 
maken van duurzaamheid in Delft. 

Energiecoaches:
Het Platform Energietransitie Delft heeft samenwerking met gemeente Delft en 
de energiecoöperatie Deelstroom Delft in 2019 subsidie aangevraagd bij de 
rijksoverheid op basis van de Regeling Reductie Energie (RRE). Recent is de subsidie 
toegekend en wordt deze ingezet om huiseigenaren te helpen met het treffen van 
energiebesparende maatregelen. 

Een deel van de subsidie wordt ingezet om een aantal bewoners van Delft op te 
leiden als Energiecoach. De bedoeling is dat de energiecoaches vanaf eind oktober 
’20 in kleine groepjes in een bepaalde wijk of buurt, medebewoners gaan helpen 
met het energiezuiniger maken van hun woning. Vanwege de Corona-maatregelen 
bestaat de kans dat persoonlijke gesprekken wat lastiger worden, dus wordt er 
gezocht naar digitale varianten.

Vanuit de belangenvereniging Olofsbuurt Westerkwartier heb ik mij opgegeven voor 
deze opleiding. Deze start half oktober. Ook vanuit de belangenvereniging gaan we 
zoeken naar mogelijkheden om de bewoners van onze wijken bij te staan wanneer er 
vragen zijn over energiebesparingen in huis.
Meer informatie over het Platform Energietransitie Delft is te vinden op: 
https://platformenergietransitiedelft.nl/

Energieloket  Delft
De bereikbaarheid van het Energieloket Delft is inmiddels veel beter dan ten 
tijden van onze laatste nieuwsbrief. Wanneer u als bewoner vragen heeft over 
energiezuiniger wonen dan kunt u bellen of mailen met het  Energieloket Delft voor 
een betrouwbaar en onafhankelijk advies. Het energieloket geeft adviezen over 
bijvoorbeeld isolatie, opwekken van energie en beschikbare subsidies.

Ook voor een persoonlijk adviesgesprek over verduurzaming van uw woning kunt 
u bij het loket terecht. U kunt een afspraak maken met de energieadviseur van het 
loket. Vanwege de Corona-maatregelen zullen de gesprekken voorlopig telefonisch 
plaatsvinden. Het  Energieloket van de gemeente Delft is te vinden onder: 
https://regionaalenergieloket.nl/delft. 
Vragen kunnen gemaild worden naar: vragen@regionaalenergieloket.nl of u kunt 
bellen naar 088-5254110 (Ma-Vr tussen 09:00 en 17:30)

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor ontwikkelingen en 
bereikbaarheid van de energiecoaches in uw wijk.

Marnix Hofland-Mol, 
Bestuurslid en Energie Expert

Energiecoaches en Energieloket
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